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Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur Alhamdulillah penulis 

panjatkan atas kehadirat Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya yang 

telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan judul “Sistem Informasi Administrasi Pernikahan”, penulisan Tugas 

Akhir ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi 

dalam mencapai gelar Sarjana Komputer, Program Strata-1 Ilmu Komputer 

Program Studi Sistem Informasi di Universitas Esa Unggul. 

Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik 

penulisan maupun dari segi kualitas dari meteri penelitian, karena beberapa 

dari materi penelitian ini dibuat berdasarkan kemampuan penulis. 

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari hambatan dan 

kesulitan dan berkat pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak yang 

selalu memberikan arahan dan nasihat maka kesulitan itu dapat teratasi 

dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr.Ir. Husni S. Sastramihardja, M.T selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Komputer. 

2. Ibu Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T selaku Ketua Program 

Studi  Sistem Informasi. 

3. Ibu Kartini,S.Kom.,MMSI dan ibu Riya 

Widayanti,S.Kom.,MMSI selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing dan memberikan arahan, serta dukungan 

kepada saya selama penyusunan Tugas Akhir dari awal 

hingga akhir. 

4. Bapak Soekarno selaku Ketua RT 006/011 Petukangan Utara 

yang telah memberikan kesempatan dan membantu saya 



untuk melaksanakan penelitian di RT 006/011 Petukangan 

Utara 

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa 

Unggul yang telah membekali ilmu pengetahuannya kepada 

penulis selama masa perkuliahan sampai akhir penulisan 

Tugas Akhir ini. 

6. Orang Tua saya, yang telah memberikan dukungan materi 

sampai akhir masa perkuliahan saya , serta semangat dan doa 

untuk menyelesaikan kuliah saya dengan baik. 

7. Adik saya, yang telah memberikan dukungan serta semangat 

dan doa untuk menyelesaikan kuliah saya. 

8. Keluarga saya yang selalu mendukung saya. 

9. Teman-teman sejurusan Sistem Informasi Apriliana Ekawati, 

Devy Sri Rahayu, Angri Prapindyas, Rahmawati, Dini idya 

Agustin, Nurul A Sutardi, Kariza Safarianti, Novia Nurdiana, 

Sandi Tyas yang selalu berbagi ilmu tentang Tugas Akhir ini. 

10. Teman-teman saya khususnya Putri Prindasari, Resmitha 

Prameswara, Suryani Umasugi, Gadis Anna Maria dan Dea 

Fajar Ramadhan. 

11. Seluruh teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2012 yang 

sudah membantu, saling mendoakan dan saling mendukung 

untuk penulisan Tugas Akhir ini. 

12. Aldho Nanda Pradana yang selalu memberikan saya 

semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir saya. 

13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu hingga 

terselesaikannya Tugas Akhir ini.  

 

Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan kepada saya selama penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari 



bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak 

kekurangan dari segi kualitas materi maupun penyajian. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

menyempurnakan Tugas Akhir ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis 

maupun orang lain.  

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 
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